Oplossing zoekplaatje Gezelschap met hoed?
De oplossingen van onze
zoekplaatjes komen soms van
onverwachte kanten.
Lezers van de Union nemen ze
mee naar ouders en oudAlphenaren, die net als wij het leuk
vinden de namen van mensen op
oude foto’s te achterhalen.
Nellie Sas, dochter van meester
Fons Sas, stuurde ons via Nellie
Lagarde-van Uden wat gedachten
die misschien kunnen leiden naar
de oplossing van dit zeer oude
zoekplaatje.
Zij denkt dat het hier gaat om de dames Van Lent die vroeger woonden in, of
in de buurt van het huis waar nu Frits Driessen woont. Haar tante heeft haar
daar vroeger over verteld.
In de oude bevolkingsregisters hebben wij terug kunnen vinden, dat daar
inderdaad een familie Van Lent heeft gewoond. In 1910 woonde daar Frans
van Lent met vrouw en 3 dochters, waaronder een tweeling. Frans was
wethouder. Hij is in 1911 overleden. Één van de dochters, Maria van Lent,
trouwde in 1917 met gemeentesecretaris Franciscus Dekkers uit Ravenstein.
Mogelijk staat zij rechts op de foto met haar echtgenoot, en staat links haar
jongere zus Theodora. De mevrouw die op de bank zit, zou dan heel goed
Emerentiana van Lent-van Heck kunnen zijn. Zij overleed in 1918.
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Eigen WHAM ruimte
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeldden hebben we tegenwoordig de
beschikking over een geheel eigen ruimte aan de achterkant van het
dorpshuis. In de kerstperiode is door vrijwilligers keihard gewerkt om de
voormalige spelotheek naar onze wensen om te bouwen en in te richten.
We bedanken daarom onderstaande personen en bedrijven. Jullie tijd,
goederen en geld hebben er voor gezorgd dat we voorlopig weer vooruit
kunnen met het vastleggen en bewaren van de historie van ons mooie dorp.
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Gedachten die mogelijk anderen weer op ideeën brengen over deze deftige
familie, die een voorkeur had voor hoeden. Beide Nellies danken wij voor hun
waardevolle reacties!
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Kijk op www.alphenaandemaas.com voor meer foto’s.
Deze keer een dubbele nieuwsbrief omdat de watersnood van 1861 deze
maand precies 150 jaar geleden plaatsvond.

Anno 1860 en één, stond de vloed aan dezen steen

Zoekplaatje Staan wij voor paal?

Talloze keren is Alphen in de geschiedenis het slachtoffer geworden van
overstromingen. Was het niet de dichtbij gelegen Maasdijk, dan was er wel
een gat in de Waaldijk bij een nabij gelegen dorp waardoor het water hier zo
hoog kwam te staan dat mensen de zolders op moesten om letterlijk het
hoofd boven water te houden. De laatste watersnood van 1926 wordt nog
vaak beschreven en in (film)beelden getoond. De watersnood daarvoor, van
1 febr. 1861, nu 150 jaar geleden, is veel minder bekend.

Vorig jaar kregen wij van de firma Nederzand
de vraag of wij konden vertellen wat de
betekenis was van een paal die zij aantroffen
nabij de veerweg naar Lith. Wij wisten het niet
en begonnen daarom een speurtocht naar de
betekenis van het paaltje en de letters BOG die
er op staan.

De gevelsteen in het huis aan de hoek
Kerkdijk/Kerkstraat geeft nog aan dat
het water op 4 februari 1861 bijna zo
hoog stond als de Maasdijk nu is. Het
water kwam van een dijkdoorbraak bij
Ben. Leeuwen (bij “de Klef”). IJs had
zich in de rivier de Waal opgestapeld en
omdat de dijk smal was werd in de
nacht een groot deel van de dijk
weggedrukt en daarmee 14 huizen die
dicht bij de dijk stonden. 37 mensen uit Leeuwen kwamen daarbij om. Veel
mensen kennen nog steeds de geschiedenis van de wonderbaarlijke redding
van een zevenjarig meisje dat 6 dagen op een stuk dak ronddreef en toch
nog gered werd (Hanneke van Beek).
Het water stroomde naar Alphen en liep daar over de dijk de Maas in! Daarbij
werd zelfs een schip van de Waal de polder in gezogen. De krant vermeldt in
die dagen:

Inmiddels hebben we deze vraag aan zeer veel
mensen, al dan niet deskundig, gesteld en we
kregen ook evenzoveel verschillende
antwoorden. Maar geen was eigenlijk afdoende.
Bij onze speurtocht kwamen we er ook achter
dat er nog meer van dergelijke palen staan. In ieder geval staan er nog twee
in de uiterwaarden op Greffelen ter hoogte van Greffelingsedijk nrs. 23 en 4.

De Gelderlander 7 februari 1861

Ongeveer waar deze betonnen palen staan liep vroeger ook de grens tussen
Brabant en Gelderland. Een verklaring voor twee van de letters, maar dan
rest nog altijd de O. Wie helpt ons verder met dit zoekpaaltje en zegt ons wat
de betekenis van het paaltje en de letters is.

Boek DORPEN AAN DE RIVIER nu ook bij WHAM verkrijgbaar.

Scholen

I.v.m. de opheffing van de gemeente
Lith per 1 januari 2011 is een prachtig
boek verschenen dat een kleurrijk
beeld geeft van de historie en het
dagelijks leven in de plaatsen Lith,
Lithoijen, Oijen, Teeffelen, MarenKessel en Alem en ‘t Wild.

Mogelijk valt het de oplettende lezer op, dat er sprake is van de scholen te
Alphen. In 1861 hebben we inderdaad in Alphen een openbare school en een
Hervormde school. Ze staan vrijwel naast elkaar. De Hervormde school is het
oude gebouw van de openbare school. In de tijd dat het lesgeven veelal
voorbehouden was aan de koster, is het schoolgebouw op de grond van de
Hervormde Gemeente komen te staan. Als later Thorbecke propageert, dat in
overwegend katholieke plaatsen ook katholieke leerkrachten benoemd
moeten worden, benoemen de Hervormden hun eigen leerkracht en weten
met succes een gerechtelijk proces over de eigendom van het gebouw wat
op hun grond staat te winnen.
De gemeente Appeltern lijdt hiermee een groot financieel verlies: niet alleen
draaien zij op voor de proceskosten, ze moeten nu ook nog eens geld bijeen
zien te krijgen voor een nieuw schoolgebouw wat dan in 1857 met een
onderwijzerswoning aan de Schoolstraat wordt gebouwd, op de plaats waar
nu dorphuis De Hucht staat.

Door een samenwerking van WHAM
en de Heemkundekring Maasdorpen
in de gemeente Lith kunnen oudinwoners, die in het Land van Maas
en Waal wonen, dit boek nu voor de
normale verkoopprijs bestellen bij
Ben van Dijk (0487 561942) of via
email bij
wham@alphenaandemaas.com

Helden

De uitgave telt liefst 248 pagina’s op A4 formaat en is in full colour. Het boek
is gevuld met de geschiedenis van de dorpen in vogelvlucht, oude foto’s en
kaarten, gedichten en zelfs is een cd toegevoegd met liedjes over de
gebeurtenissen in dit boek van Noud Bongers. Het verenigingsleven passeert
uitgebreid de revue, maar ook verhalen van en over markante, kleurrijke
figuren zoals Jan Wertenbroek uit Maren, Hannes van Huubkes uit ’t Wild en
Meintje en Dien, twee weduwen in goeien doen uit Lithoijen.
Mensen, die hun roots in
de gemeente Lith
hebben liggen, zullen
veel terugkennen uit hun
jeugd in het boek
Dorpen aan de rivier.
Van deze uitgave is
maar een beperkt aantal
exemplaren gedrukt.
De prijs is slechts

€ 15,--.
U steunt hiermee ook de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas.

Mensen uit Alphen werden met boten naar Lith geëvacueerd.
Het spreekt vanzelf dat alleen mensen die over een vaartuig beschikten iets
konden doen om anderen te redden. De burgemeester werd al snel gevraagd
naar een lijst van helden. Voor Alphen noemt hij: Gerardus van Dijk, Willem
van Kauwen, Fransis van Dijk, Kornelis Lagarde, Jan van Dongen, P. van
Balgooy, Godefridus Schoonenberg, Johannes, Daniël en Antoon de Groot,
maar hij krijgt tegenbericht dat het wel “slechts” gaat om “buitengewone feiten
of gedragingen” .
Van bakenmeester Gerardus van Dijk en zijn zoon Fransis, en Willem van
Kauwen schrijft hij dan terug dat ze wel hebben getracht door het ijs te
breken, maar toen ze de drenkeling naderden zagen, dat Janssen en de
zijnen ze reeds gered hadden. De andere personen zijn vanuit Lithoijen bezig
geweest met het vervoer van slachtoffers.
T.a.v. de verrichtingen van bakenmeester Van Dijk en zijn zoon schrijven de
buurtbewoners van geheel Greffeling nog dat hij “met zijn geschikt vaartuig of
boot zijn vrouw en kinderen en de vrouw en kinderen van Seelis van
Hoogstraten naar Ooijen bezorgt” en hij heeft zich zo “vrijwillig ten prijs
gesteld om teegen dat nootlottig gevaar het algemeen menschdom, en
anderszins te doen redden”.
Mooie woorden van de ondertekenaars Antoon Hol, J. v.d. Kamp, W. van
Lent en P. van Lent Kz., maar zij kunnen niet bewerkstelligen dat deze
personen in de heldenlijst worden opgenomen.

Slechts de veermannen Arnoldus Janssen en Jan en Hermanus Prosman
deden in Alphen met hun boten heldhaftig werk, waarvoor zij later een
eervolle vermelding kregen. In de ”Staat van personen, die door ijver, moed,
beleid en zelfopoffering bij den watersnood in Jannuarij en Februari 1861
hebben uitgemunt” staat als daad vermeld:

“Hebben drie mensen van het ijs op den vloed gered, van welk één bijna levenloos
opgehaald toen spoedig daarna overleden is”.

Zeven en dertig mensen uit Beneden Leeuwen verdronken bij deze ramp. Zij
woonden vlak achter de dijk, of hadden hun toevlucht gezocht op dat deel
van de dijk, omdat daar versterking met een bekisting was gemaakt. De door
veerman Arnoldus Janssen geredde man, die later toch nog overleed, was
Lambertus Nickels uit de Zandstraat in Beneden Leeuwen. Hij is in Ooijen
begraven.
Op 17 dec. 1862 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering daarvoor een
bronzen medaille uitgereikt aan Janssen. Prosman werd daarbij niet
genoemd. Wel kreeg ook de burgemeester van de gemeente dhr. G.B.
Hiebendaal, een onderscheiding.

Op 13 maart zijn er
117 noodlijdende
huisgezinnen,
oftewel 557
personen, in
Alphen. Van de
woningen die ze
weer betrokken
hebben zijn er 45
goed, 56 redelijk
en 16 slecht
bewoonbaar.
37 huisgezinnen
(172 personen)
zijn niet in hun huis
terug gekeerd
omdat 34
woningen totaal
weg zijn en 3
woningen geheel
onbewoonbaar.
De meeste van
deze gezinnen
(34) bevinden zich in Alphen bij mensen die “zeer verlangen van dezen last
ontslagen te worden” of in de 2 door de Koning gezonden tenten. Zo weten
wij uit de melding van Laurusse, van de commissie van Noodlijdenden te
Alphen.
Toen men een begroting maakte van de schade kwam men voor Alphen op
een bedrag van ruim 22.000 gulden. Uit het bevolkingsregister met gezinnen
uit 1860 kunnen we opmaken dat er 250 gezinnen woonden. In totaal kregen
op 1 juli 106 gezinnen een schadevergoeding en werd een bedrag van 2637
gulden uitgekeerd, gemiddeld zo’n 25 gulden.
Gradus van Toor kreeg de meeste schadevergoeding (208 gulden), direct
gevolgd door kooiman Willem Croes (201 gulden). Op de derde plaats vinden
we de hoofdonderwijzer Hubrecht Laurusse met 125 gulden.
Deze bedragen maken wel duidelijk dat veel mensen het met bedragen onder
de 10 gulden moesten doen. En zo lijkt het dat, zoals Van Heiningen later
over de watersnood van 1926 schrijft, ook in 1861 al gold: wie niks heeft, kan
niks verliezen…
Op 13 december was er opnieuw een uitbetalingsronde 227 personen kregen
toen wat grotere bedragen uitgekeerd.

